
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  237: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  237-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:17(  ؟.عليھا هللا اسم يذكر أن الذابح نسي التي الذبيحة أكل يحل ھل - 1

  ) 00:05:29(  ؟.الص3ة قصر معصية سفر للمسافر ھل - 2

  ) 00:06:14(  ؟.المكي الحرم بلد مع يفطر أن ساعات ث3ث ليلة بلد في ساكن ھو لمن يجوز ھل - 3

 - عنه هللا رضي - حمزة قاتل لوحشي سلم و عليه هللا صلى النبي بقول مستدDً  ويقاطعه شخصاً  يدابر أن لشخص يجوز ھل - 4
  ) 00:11:51(  ؟.وجھك عني غيِّب

  ) 00:14:15(  ؟.التشريع في أصل للعرف ھل - 5

  ) 00:19:50(  ؟.للمسلمين تفريقاً  يعتبر الزمن ھذا في السنة تطبيق بأن القول صحيح ھل - 6

  ) 00:33:13(  ؟.بالكعب الكعب إلصاق مسألة عن سئل - 7

  ) 00:45:10(  ؟.وجل عز هللا بتقرير كاZخذ وسلم عليه هللا صلى الرسول بتقرير يؤخذ ھل - 8

  ) 00:53:37(  ؟.فقط بالوالدين مقيداً  يكون الغير عن الحج ھل - 9

. اDستدDل به ويحسن المقال في العموم منزلة ينزل اDحتمال مورد في ا_ستفصال ترك:  اZصولية القاعدة على الشيخ تعليق -  10
 )00:56:54 ( 
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .سبع سنني أو ما أشبه ذلك  ... :السائل 
  . أنا أعرف هذا ، ولعلك تعلم أين زرت الكويت مرة أو أكثر من مرة  :الشيخ 
  . ال ، بل مرة واحدة  :السائل 
نبدأ  ))وهن العظم مني (( اعداين وإال كنت اعتمرت ورمبا حججت لكن لكن اآلن رجاليا ال تس :الشيخ 

  . باليمني إذا كان األستاذ عنده شيء ، تفضل 
  . شيخنا ، من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي اهللا  :السائل 
  أن يسمي إيش ؟  :الشيخ 



  أن يسمي اهللا ، هل حتل أم ال ؟  :السائل 
فوع املؤاخذة عليه ، كما هو األصل والقاعدة وإذا قيل باملؤاخذة يف بعض حتل له ؛ ألن اإلنسان أمر مر  :الشيخ 

وقبل  )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( : املواطن ، فذلك لنٍص خاص لقوله عليه السالم 
عز وجل من فوق ونزلت اإلجابة من ربنا  ))ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( : ذلك قوله تعاىل يف القرآن 

إىل آخر الدعاء ، يقول الرب تبارك  ))ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( : عرشه ، كان كلما قال املؤمنون 
  . وتعاىل ، نعم ، فاهللا عز وجل قد تلطف وترأف وترحم ذه األمة فلم يؤاخذها إال مبا تعمدت به قلوم 

أى يعين النسيان هنا يرفع اإلمث ، أما الذبيحة فال حتل من أصلها ننقل عن الشيخ ابن عثيمني فتوى أنه ر  :السائل 
 .  

وضع عن أمتي ( : هذا رأي احلنفية ، كقاعدة هلم خيالفوا رأي اجلمهور ، يعين تأويل احلديث السابق  :الشيخ 

ن وضع اإلمث واختلفوا يف التفسري ؛ اجلمهور وضع اإلمث والتكليف مًعا ، أما األحناف فيقولو  )الخطأ والنسيان 
دون التكليف ، ومن االختالف يف تفسري هذا احلديث يتفرع االختالف يف الفروع اليت يعين ترد ، كل حييل ا 
على تفسريه للحديث ، فمن كان تفسريه أنه يعين وضع اإلمث فقط ، يقول البد من اإلعادة يف كل حكم ترتب 

متاًما ، من كان يُفسر احلديث بالتفسري األوسع ، وحنن  عليه نسيان ، إال ما استثناه النص ، والعكس بالعكس
  ...مع املوسعني أن اهللا عز وجل وضع ورفع اخلطأ واملؤاخذة إمثًا وتكليًفا إمثا إال فيما جاء الدليل املكلف 

 ولذلك ما نقلته عن الشيخ ، إذا كان النقل صحيًحا فهذا رأي مسبوق إليه من كثري من أهل العلم ، وحنن نقول
برأي آخر كما أمسعتك آنًفا ، أضف إىل ذلك أن تكليف الناس ومؤاخذم ذا التكليف فيما ينسون فهو يشبه 
تكليف ما ال يُطاق ، وهذا أيًضا ليس من مذهب أهل السنة ، خالفًا ملا نقله اإلمام الغزّايل يف كتابه األحياء ، 

  . الف القرآن الكرمي حيث ذكر أن هللا أن يكلف عباده مبا ال يطيقون ، وهذا خ
  

  شيخ من سافر يف معصية كفعل الفواحش وشرب اخلمر ، هل جيوز له أن يقصر الصالة أم ال ؟  :السائل 
اخلالف يف هذه املسألة معروف أيًضا ، لكنين أقول من سافر هلذا القصد فليس له الرتخص ، أما من  :الشيخ 

ف ، وإمنا تقع منه املعاصي واملخالفة فهذا له أن يرتخص ، سافر ومن طبيعته أن خيالف مل يتقصد السفر ليخال
  وضح لك الفرق ؟ 

  . نعم ، نعم  :السائل 
  . احلمد هللا  :الشيخ 



  
املسلمون يف السويد يف دولة أوروبية ، يف رمضان الفطر عندهم ثالث ساعات فقط ، يعين  ...شيخ  :السائل 

  . دة تغيب يف الساعة العاشرة وتشرق يف الساحة الواح
  أين ؟  :الشيخ 
يف السويد ، هناك املسلمون ثالث ساعات فقط يفطرون ، وإحدى وعشرين ساعة يصومون ، فوجدوا  :السائل 

مشقة كما نقل يل أحد اإلخوة أن البعض قد أفىت هلم أن يصوموا ويفطروا على ميقات احلرم املكي ، فهل هذه 
  الفتوى هلا وجه ؟ 

صوابًا ؛ ألننا نعكس املوضوع ونقول أنه سيأتيهم فصل ينعكس األمر معهم ، ما نرى هذه الفتوى  :الشيخ 
  فيصومون ثالث ساعات أو قريًبا من ذلك ويفطرون بقية األربع وعشرين ساعة واضح ؟ 

  . ...ما أظن  :السائل 
  هل أنت دارس شيء مبا يسمى باجلغرافيا ؟  :الشيخ 
  . ال يعين قليل  :السائل 
أال تعرف أن الشمس يف القطب الشمايل تغيب نصف سنة على طول ، وال يروا ،  طيب ، أنت :الشيخ 

  والنصف الثاين يبقى على العكس من ذلك متاًما تعرف هذا أم ال ؟ 
  . أنا بضاعيت يف اجلغرافيا مزجاة  :السائل 
يعين من كان يف  إًذا ما تعرف هذا ، هذا أمر معروف ، وبني هذا وهذا فصول يف تلك البالد ، ... :الشيخ 

القطبني فيمر عليه الليل نصف السنة ، ومقابل ار نصف السنة ، هذا يأيت السؤال ماذا يفعلون ، لكن الذين 
هم دوم ، وأقرب إلينا إىل خط االستواء ، هؤالء كلما اقرتبوا إلينا كلما اعتدل الوقت معهم ، تعرف يف خط 

  ؟  االستواء أن الليل والنهار متساٍو متاًما
  . نعم  :السائل 
آه ، لكن كلما على أو دىن نزل خيتلف األمر متاًما ، فيأيت وقت يف تلك البالد مقابل العشرين ساعة ،  :الشيخ 

أو اإلحدى وعشرين ساعة يلي يصوموها ويقابلهم ثالث ساعات إفطار ، سيأيت بعد نصف سنة العكس متاًما ، 
أيت وال نفتيهم بأن يصوموا بالنسبة جلوارهم ؛ ألن هؤالء يصدق ولذلك حنن نقول هلم حسابكم مدخر فيما سي

خبالف  ))فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر (( : عليهم اآليات 
الذين قلنا لك عنهم يف القطب الشمايل ، ال يرون مشًسا مطلًقا ، ال صبح وال عشاء وال أي شيء ، فهؤالء 



تقديرًا كما جاء التصريح بذلك يف حديث الدجال الصحيح الذي فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا يقدرون 
أن الدجال يخرج في أربعين يوم ، فيوم من أيامه طوله طول سنة ، واليوم اآلخر طوله ( أخرب أصحابه بــــــ 

كيف يكون الصالة ؟ : السؤال  ، جاء )طول شهر والثالث طوله طول أسبوع ، وبقية أيامه كأيامكم هذه 
، إًذا هذه السنة الطويلة بدهم يقدروا املسلمني حسب إيش ؟ حسب ما كان  )فاقدروا لها قدرها (  قال

معهوًدا عندهم ؛ اآلن يف وجود الساعات من امليسر جًدا ، أن يقدروا ، لو فرضنا أنه أصاب املسلمني ليل دامس 
وهذا يقع كما قلنا آنًفا يف القطبني الشمايل واجلنويب ، هذا البد له من تقدير طول السنة فاختلط الليل والنهار ، 

، أما كل بلد يرى الشمس تطلع وتغرب ، وما يرتتب من وراء ذلك من الفجر ، فهؤالء البد أن يصوموا ولو طال 
ما شاء اهللا لنا العنت  ))ولو شاء اهللا ألعنتكم (( : مدة الصيام عليهم ، وربنا عز وجل يقول يف القرآن الكرمي 

واحلمد هللا ، لكن إذا وقع يف بعض البالد مثل هذه الصورة فسيأتيهم الراحة املضاعفة مقابل تلك املشقة الزائدة ، 
  . هذا هو جوايب وهو الصواب إن شاء اهللا 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 
  

سلم امللتزم ، جتد البعض ال يرتاح لآلخرين هناك يعين عندنا يف الكويت ، بني جمموعة الشباب امل ... :السائل 
  .ما ينقم يف دينه بشيء 

  .اهللا املستعان  :الشيخ 
لكن يقول أنا ما أرتاح إليه شخصًيا نفسي ال تطمئن له ، وإذا يعين أنكر عليه وما شابه ذلك استشهاد  :السائل 

فوحشي جاء تائًبا إىل النيب  ) غيب عني وجهك( حبديث وحشي حينما قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  
فهنا قالوا احلالة النفسية  )غيب عني وجهك ( : صلى اهللا عليه وسلم لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له 

  للرسول عليه السالم والرجل جاءه تائب ، فيستشهدون ذا احلديث فلو تزيدنا إيضاح أنت ؟ 
ح جاء تائًبا ، لكن يف نفس الرسول عليه السالم حسرة ، ال هذا استشهاد يف غري حمله ، هو الصحي :الشيخ 

متحيها األيام وال الزمان بسبب قتل وحشي لعمه محزة ، فماذا فعل هذا الذي ال يرتاح إليه ، مع هذا الذي ال 
اس يرتاح ، ما الذي فعله معه ؟ ال شيء ، ولذلك هذا االستدالل يف الواقع يدلنا أننا نعيش يف زمن قد تزبب الن

قبل أن يتحصرموا ، وتعاملوا وهم ُجهال وليسوا بعلماء ، فهذا االستدالل هزيل جًدا ؛ ألنه ال يطابق احلادثة 
هب أن إنسانا قتل أخا ملسلم ظلًما وبغًيا وعدوانًا وجاء إليه تائًبا ، وظهر من منطلقه يف حياته ، أنه تائب فعال 

ك ؛ ألن هذا قتل أخاه ظلًما فال يريد أن يتعكر صفو هذا ليس كذا )غيب عني وجهك ( : ، لكن قال له 



  . حياته برؤية وجه قاتل أخيه مثال ، فاملسألة ختتلف نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا الدين ويعلمنا التأويل 
  يعين هل هو آمث بذلك يا شيخ ؟  :السائل 
  . الشك ؛ ألن هذا من التدابر والتقاطع  :الشيخ 
  ؟  أليس من اهلوى :السائل 
  . الشك أنه من إتباع اهلوى  :الشيخ 

  
طيب ، سؤال أصويل يا شيخ يف األصول ، من أدلة التشريع املختلف فيها العرف ، البعض جييزه  :السائل 

  والبعض يُنكره ، فلو تبسط لنا القول ذه املسألة ؟ 
األلفاظ اليت قلما يتكلم ا بعض العرف يا أخي ليس له عالقة باألحكام الشرعية وإمنا له عالقة ببعض  :الشيخ 

الناس ، ويكون هلم عرف خاص ، ومن أمثلة ذلك ما ذكر يف كتب الفقه ، لو أن إنسانًا حلف بأنه ال يأكل 
هكذا  ))وتسخرجون منه لحًما طريًا (( : اللحم ، فهل حينث إذا أكل السمك ؟ السمك بنص القرآن الكرمي 

يف ُعرف بلد أنه إذا قال القائل اشرتيت اللحم أو أكلت اللحم ما خيطر يف اآلية أظن ، فهو حلم ، لكن إذا كان 
باله مطلًقا ، أنه لعله يعين حلم السمك ، لعله ، مش يتبادر لذهنه حلم السمك ، فحينئٍذ من حلف هذا احللف 

كان يف بعض وأقسم هذا اليمني ، فهنا نقول جيب أن يعود إىل ُعرف بلده ، وأنا أعكس لك اآلن املثال ، من  
البالد الساحلية اليت ال تعرف من اللحوم إال حلوم السمك ، أما حلوم الضأن أما حلوم اجلمال ، أما حلوم املعز ، 
هلذا ال خيطر هلم على بال ؛ ألنه ال تعيش هذه احليوانات ، يف ساحلهم فقال قائلهم ، واهللا ال آكل اللحم كذا 

ء البالد اليت يعرفون فيها هذه اللحوم فأكل منها هل حينث ؟ نعود إىل يوًما ، فأكل مثال سافر سفرة مثال وجا
عرف بالده ، ماذا يعين باللحم ؟ يعين السمك ، فمثل هنا يدخل العرف أما تغري األحكام ، تبديل األحكام ، 

ة جًدا ، فهذه جاء اإلسالم بنصوص منها ما هو ُمفصل ، ومنها ما هو يعين عام ، يدخل فيه جزئيات كثرية وكثري 
ولسنا حباجة ألخذ األحكام من أعراف الناس ، السيما وهي ختتلف كل االختالف كما ضربت لك مثال آنًفا ، 
فيما يتعلق مبسمى اللحم هذا عالقته ليس يف األحكام التشريعية ، وإمنا أشياء أوجبها اإلنسان على نفسه فحينئٍذ 

اء والفقهاء بني بعض األلفاظ يف نفس البلد اليت يتكلم فيها ، يقال له ، ماذا تعين ؟ ومن هنا جاء تفصيل العلم
فجعلوا مثال الطالق قسمني ، طالق صريح وطالق كناية ، فإذا كان يف بلد ما معروف أن الرجل إذا قال ألهله 

ون هذا اذهيب إىل أهلك ، ويُعىن ذه العبارة الطالق فكما لو قال هلا طلقتك ، أما إذا كان يف بلٍد آخر ال يعن
املعىن ، ال يدخل يف طالق الكناية أبًدا ؛ ألن هذا ليس يعنونه يف البلد اخلاص اليت أنا أشري إليها ، فإًذا هذه 



  . األلفاظ ليس لتغري أحكام شريعة ، وإمنا لتوضيح مقاصد شخصية تتعلق ببعض املتلفظني ا 
رجل شحيح ، فقال هلا النيب صلى اهللا عليه ايزون يا شيخ يستشهدون حبديث هند أن أبا سفيان  :السائل 
  . فاملعروف هنا هم توسعوا فيها قليالً  )خذي ما يكفيك وأوالدك بالمعروف ( وسلم 
  ما فيه مانع ، شو املقصود هنا باملعروف ؟  :الشيخ 
  . يعين ما جرى العرف يف تلك البلد من اإلنفاق  :السائل 
ر ، هذا ليس تقيًدا حلكم شرعي وإمنا األعراف ختتلف من بلد آلخر ، هذا هو يف بلد آخر خيتلف األم :الشيخ 

  . وال يتعلق حبكم ثابت يف الشرع أبًدا هذا احلديث صحيح بال شك 
أال يُقال أن لفظ املعروف هنا ، ليس له شأن بالعرف ، باملعروف أي بعدم الظلم ، وبعدم إكثار أخذ : احلليب 

  املال باحلق وكذا ؟ 
  . ن أن يُقال هذا حقيقة ، باملعروف غري العرف ممك :الشيخ 

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، كثر الكالم يف موضوع السنة وتطبيق الُسنن ، يف كثري من البلدان  ... :السائل 

اإلسالمية ومنها السعودية ونرى بعض املتكلمني اآلن ممن حنسن م الظن ، جرى على ألسنتهم عبارات ، إن 
ن قد يفرق املسلمني ، فهل هذه املقولة هلا وجه من الصحة ، وما تعليقكم على هذا وكيف نرد تطبيق بعض السن

  . على  مثل هؤالء وهم سلفيون وهلم دور يف الدعوة ، فلعلنا ننقل هلم شيًئا من رأيكم يف هذا املوضوع 
، قد يكون سلفًيا ناشًئا ، وهذا من واهللا ال أعتقد أنا شخصًيا أن عاملاً سلفًيا ، يتكلم مبثل هذا الكالم  :الشيخ 

باب حسن الظن وإال أكاد أقول إنه ليس سلفيا مطلقا كيف تكون السنة مفرقة لألمة بل والواقع أن السنة هي 
تركت ( اليت جيب أن جتمع األمة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف احلديث املعروف صحته عندهم مجيًعا 

، فإذا  )إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيكم أمرين لن تضلوا ما 
كان التمسك بالسنة هو العصمة يف تكتل األمة ، وجتمعها وصيانة عن أن تقع يف اخلالف والفرقة فال شك أن  

، كل ليس هناك مفهوم حمدد : كل من يّدعي أن التمسك بالسنة هو سبب تفرق األمة هذا شيء ، شيء آخر 
التحديد لكلمة السنة اليت يطلقها هؤالء الناس ، الذين أشرت أنت إليهم ، فقد تكون السنة من باب األمور 
املندوبة اليت يعنوا وقد تكون من األمور املستحبة ، وقد تكون من السنن املؤكدة ، وقد تكون من السنن الواجبة 

  . ويّدعون أا تكون سبًبا لتفريق األمة ا ؟ تفضل ، فأي السنن هي اليت هم يطلقون هذه الكلمة حوهلا 
حىت تتضح الصورة ، ضرب بعضهم مثال ، لو أن رجال أراد أن يصلي جبماعة وكانوا يرون اجلهر  :السائل 



بالبسملة قبل الفاحتة ، وهو ال يرى ذلك ، ولو أنه صلى م ومل جيهر كان جماال للنزاع ، فريى هنا أن يتنازل عما 
ه يف ذلك وجيهر بالبسملة ويرون أيًضا مثاال آخر ، االختالف يف موضوع صالة الرتاويح أنه القول عشرين يعتقد

أو ثالث وعشرين وإحدى عشر وثالث عشر ، صل مع اإلمام ما يصلي دون أن تثري هذا النزاع ، هذه األمثلة 
  . اليت يضربوا 

ت مع الزمن وإماتة البدع اليت أحييت مع الزمن ، إذا كان مجيل ، كيف يكون إحياء السنن ، اليت أُميت :الشيخ 
الداعية العامل يريد أن يساير اجلمهور باسم من األمساء املبتكرة املختلف فيها إىل آخره ، كيف يكون ؟ أليس 

ان معىن هذا أننا ندعو الناس إىل قلب احلقائق الشرعية ، بسبب سياسة ال شرعية ، أنا ال أنكر أن اإلمام إذا ك
عاملًا ودرس اتمع الذي يعيش فيه أنه إذا جهر أو أسر إذا كان اجلمهور جيهر فإذا أسر بالبسملة بني يدي 
الفاحتة يغلب على ظنه أنه يرتتب من وراء ذلك مفسدة بني اجلماعة اليت هو يريد أن حييا فيها ويعيش فيها ، 

ن ما يعتقده من الُسنة بل استعمال منه لسنٍة أخرى فأقول ال بأس من اجلهر ، ليس مسايرة هلم وليس تنازًال ع
ثبتت لدينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي يقول أبو قتادة األنصاري يقول إن النيب صلى اهللا 

ة عليه وسلم كان يأُمنا يف صالة الظهر أو العصر أو كالمها مًعا ، وكان يسمعنا اآلية أحيانًا ، فإًذا ُيسمعنا اآلي
أحيانًا والصالة سرية ، كان حلكمة وهي حكمة تعليم الناس ، طيب ، اقتدى ذه احلكمة الفاروق رضي اهللا عنه  

أيًضا تعليًما للناس ، فال شك أنه األصل أي  )سبحانك اللهم وبحمدك ( فكان جيهر أحيانًا بدعاء االستفتاح 
خلطاب رضي اهللا عنه كذلك ، لكن احلكمة ليست الرسول عليه السالم رأى هذه احلكمة والفرع أي عمر بن ا

كما فعل الرسول عليه   "دفع الشر األكرب بالشر األصغر " حمدودة النطاق ، ميكن أن تكون احلكمة من باب 
صلي في الحجر ( : السالم يوم قال لعائشة وقد أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي ركعتني اقتداًء بالرسول ، قال 

 ...ن قومك قصرت بهم النفقة ، ولوال أن قومكم حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة ، فإنه من الكعبة وإ

فإًذا هو استعمل احلكمة عليه السالم مبعىن آخر هنا ، فيمكن إلمام املسلمني العامل الفقيه . إىل آخر احلديث  )
له أن جيهر بالبسملة أحيانًا ،  الذي ال يريد أن يساير الناس ، وإمنا يريد أن يصلح قلوب الناس وأن جيلبها إليه ،

ولكن هل العامل احلكيم ، يقتصر فقط على اجلهر بالبسملة أم يظل يُلقي دروًسا على الناس حىت يُفتح قلوم 
كان يسر ( : وجيعلها تُقبل على سنة الرسول عليه السالم ، ليقول هلم تارًة وتارة ، أن احلديث الصحيح يقول 

بوا كثريًا باجلهر بالبسملة فالذي جهر صالته صحيحة ، وإن أسر صالته صحيحة ولذلك ال تتعص )بالبسملة 
لكن السنة هكذا ، فإذا كان هو من جهة يعلمهم ومن جهة يداريهم ويسايسهم ، فهذا ال بأس به بل نراه عني 

، فهذا احلقيقة  ...احلكمة أما أن يساير الناس وميشي مع الناس باحلجة السابقة أن التمسك بالسنة تفرق األمة 



  . هو منتهى قلب احلقائق 
  . نستطيع أن نقول تكون املسايرة فرتة مرحلية ، حىت يتم تعليمهم ، وإقامة السنة فيهم  :السائل 
هو كذلك ، نريد اآلن موضوع الرتاويح كمثال أدليت به، الرتاويح ، من األمر امع بني علماء  :الشيخ 

ضة ، ألا من قيام الليل وأن هذه السنة ميكن أن يصليها ركعتني وأربًعا وسًتا إىل املسلمني أا سنة ، وليست بفري
آخره ، إىل أن يصل املوضوع للحد املختلف فيه ، فما الذي يفرض على املسلم املتحمس لالقتداء بنبيه صلى اهللا 

تني مث وىل األدبار ، ما أحد عليه وسلم لصالة القيام ؟ أن يُقال تابع اجلماعة يا أخي ، بينما لو هو صلى ركع
يقول له ليه ، ليه ؟ ألنه قائم يف الذهن أن هذه نافلة وليست بفريضة ، لكن إذا جاءت املسألة حملل النزاع ، هنا 

دخلت كما يقولون عندنا يف الشام ست نفوس الزم يكّمل ، ملاذا الزم يكمل هنا وهناك مش الزم يكمل ؟  ...
إلنسان يصلي ما يشاء ، وهنا ألنه مع الزمن أنا أنسى فأنا ألقي يف نفسك قرأت رسالة ألن تلك مقولة قدميًا أن ا

الذي تكلم يف صالة الرتاويح حسب القواعد العلمية األصولية وجدته مع األسف أيًضا مسحوب مع  ...األخ 
ة والنقص لكن أكثر شيء اجلمهور ؛ ملاذا ؟ ألنه ما جيادل بإنصاف حنن نقول أن صالة الرتاويح ترتاوح بني الزياد

ورد هو إحدى عشر ركعة ، هو يقول يف رواية ثالث عشر ركعة ، وأنا ذاكرها هذه مش كامتها أو جاهلها هو 
يطوي عنا صفًحا ويذكر كأنه يستدرك علي أنه ال ، يف كمان رواية ثالث عشر أنا لو كنت جاهلها هذه الرواية 

كعة إىل آخره ؟ ما فيه ، ما فيه هذا شيء ، الشيء الثاين كيف يقول نعم ، ثالث عشر هل يوجد مخسة عشر ر 
يقول الشيخ كذا وكذا ، وهذا الرسول كان يصلي تارة سبعة وتارة تسعة إىل آخره ، لكن يا أخي قل يل هل 
الرسول صلى أكثر من إحدى عشر ركعة ، هل صلى أكثر من ثالث عشرة ؟ هذه يطويها وال يتعرض هلا أبًدا ، 

  . ...على األصول هذه هذا ليس 
  . هو دكتور فاضل والتقيت به وهو طبيب جيًدا إبراهيم  :السائل 
  . احلمد هللا ، لكن ما منا من أحد إال يؤخذ من قوله ويرد ، غريه  :الشيخ 

  
  .غريه  :الشيخ 
عملية يف معرض حديثي عن تطبيق السنة ، تطرق بعضهم إىل فعل بعض الناس ، كاالهتمام الشديد ب :السائل 

رص الصفوف ، وإلصاق األقدام باألقدام واملناكب ، فقال نظرت يف احلديث واحلديث يف البخاري ، فرأيت أن 
السنة هي تسوية الصف أما إلصاق املنكب باملنكب ، والقدم بالقدم فهي ليست سنة وإمنا  من قول النعمان بن 

دت أن السنة التسوية ، وليست اإللصاق ، فيكون فقال تأملت احلديث ، فوج "كنا رأيتنا يلصق أحدنا " بشري 



ويشغلون أنفسهم والناس بإلصاق املناكب واألقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة ، فما  ...الذين حيرصون 
  تعليقكم على هذا القول ؟ 

  .تعليقي عليه ، أن الرجل يبدوا مما نقلت ، والعهدة على الراوي  :الشيخ 
  . ننقل إال ما مسعناه باألذن  إن شاء اهللا ما :السائل 
مجيل ، إن الرجل ال علم عنده بأصول احلديث والفقه ، إذا جاء حديث فيه من السنة كذا ، كيف  :الشيخ 

يفهم هذا الرجل هذه الكلمة ، ليس كالًما للنيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا كالم صحايب ، يقول من السنة كذا ،  
نا إىل علم املصطلح ، يقولون قول الصحايب خاصة من السنة كذا يف حكم كيف يفهم هذا الكالم ، إذا رجع

املرفوع ، وهناك كثري من األحكام الشرعية تؤخذ من مثل هذه الروايات الصحيحة ، ليست فيها ذكر للرسول أنه 
السالم ،  أمر أو فعل أو حنو ذلك ، وإمنا هو جمرد نقل عن بعض الصحابة للواقع الذي كان يف عهد الرسول عليه

فإذا كان هذا الرجل يعرتف ذا العلم ، فيكون خمطًئا أشد اخلطأ حينما يقول ما نقلت عنه ، وإذا كان ال يعرتف 
  .أو ال يعلم ، فنقول له ليتعلم 

  . نستطيع أن نقول يا شيخ أن ذلك من السنة  :السائل 
فُعل من الصحابة ، حينما كان النيب  هو كذلك ، لكين أردت أن أقول شيًئا آخر ، تُرى هذا الذي :الشيخ 

  صلى اهللا عليه وسلم  يأمرهم بتسوية الصفوف ، هذا فهم منهم أم جهل ؟ 
  . فهم  :السائل 
هذه مقدمة أوىل ، مقدمة ثانية إما أن نفرتض أن هذا الفهم املقرتن بالتطبيق ما اطّلع عليه الرسول عليه  :الشيخ 

  ًما على فهم أولئك السلف أم العكس هو الصواب ؟ السالم أيكون فهمنا حنن اخللف ُمقد
  . يُقدم فهمهم  :السائل 
فهمهم طيب ، هذا على افرتاض أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يطلع على ذلك ، لكننا سنقول قوال  :الشيخ 

ليه وسلم اطلع آخر ، إذا احتمل أن هذا الفعل الذي فعلوه خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا ع
  عليه واحتمل أنه مل يطّلع عليه ، فأي االحتمالني أقوى ؟ اطّلع أم مل يطّلع ؟ 

  . اطّلع  :السائل 
طيب ، هل جيادل هذا اإلنسان الذي نقلت عنه ما نقلت يف هذه احلقيقة ؟ أظنه جيادل ؛ ذلك ألنه ال  :الشيخ 

ه ؛ ألنه لو كان عنده علم بالسنة أنا أعرف بالتجربة أن علم عنده بالسنة ، هكذا أنا أقول والعهدة عليك أنت آ
من كان عنده بالسنة  ، ولو كان قد نسي رواياا وألفاظها وا وا إىل آخره ، لكنه متشبع بفقهها وفهمها ، فإذا 



 ما نزلت به نازلة واضطر إىل أن يهيئ هلا جوابًا ، الكمبيوتر اإلهلي يف ذهنه بلحظات جيمع السنة اليت قضى
حياته ودهره يف دراستها ، وإذا به يطلع اجلواب كما خيرج من هذا اجلهاز الذي توافر عليه ألوف العلماء ويف 
سنوات طويلة وطويلة جًدا ، من أجل يهيئ اجلواب بلحظات ، لكن هذا ُصنع رب العاملني ، فهو أقوى وأقدر 

لعرف أوال أن كل شيء وقع يف عهد الرسول عليه إىل آخره ، ولذلك أنا أقول هذا اإلنسان لو كان دارًسا للسنة 
  .. السالم ومل يأت إنكار أو تشريع جديد منه ، فحكمه حكم إقراره ورؤيته إياه ، وخباصة إذا كان يف الصالة 

  . سرياهم من خلفه  :السائل 
اكم من خلفي ،  إني أر ( هذا الذي أردت أن أمهد للوصول إليه ، وخباصة أن الرسول عليه السالم قال  :الشيخ 

، طيب ، هذا يقال أنه هذا عمل الصحايب ساحمه اهللا ، ساحمه اهللا إذا كان سلفًيا ، أما  )كما أراكم من أمامي 
  .  ...إن كان 
الرجل ال أريد أن أذكر امسه ، لكنه سلفي واملشكلة اآلن القائمة من فرتة حديثة بالسعودية بالذات أن  :السائل 

  . بعض اإلخوة السلفية هناك بعض التشددات من 
  . ممكن  :الشيخ 
فهذه أوجدت عند بعض الفضالء من العلماء ، حىت أعطيكم مثاال حىت الشيخ حممد ابن عثميمني بدأ  :السائل 

يقول بنقوالت فيها شيء من املرونة بزعمهم أم يريدون أن حيتووا هذه املخالفات ، لكن الرجل الذي أنقل عنه 
نكم إن شاء اهللا النقل صحيح ، وأن الرجل على جانب من العلم بالسنة ، وااللتزام السلفي ، أوال أريد أن أطمئ

  . ولكن حىت الشيخ ابن باز جزاه اهللا خري 
  . آمني  :الشيخ 
  . بدأ أيًضا مبثل هذه التنازالت ، إذا صح التعبري حىت يعين حيتوي هذه الظاهرة  :السائل 
  أتدري ما هو السبب ؟  :الشيخ 

  . اهللا ورسوله أعلم مث الشيخ  :ائل الس
  ال ، هذا خطأ ، هذا خطأ ،  :الشيخ 

  . هو ذكر السبب : سائل آخر 
ال هو ما ذكر السبب ، هو ذكر سبًبا ، لكن السبب الذي أنا أسأل عنه هو ما السبب الذي حيمل  :الشيخ 

أن هذه السنن مل يقم ا أولئك العلماء هؤالء األفاضل إىل حماولة االحتواء الذي أشار إليه ، السبب يا أستاذ 
أنفسهم ، إمنا فرضت عليهم فرًضا ، ورمبا لو أمعنت النظر أنت فيهم ، لوجدمت هم خيالفون هذه السنن ، وما 



أدري هل تأملت أم ما كان هناك ما يربر لك التأمل ، هم ال يفعلون هذه السنن ، فلو أم منذ نعومة أظفارهم 
قلوم للعلم بالكتاب والسنة ، أخذوا يعيشون السنة بني أصحام ومجاعام لكانت النتيجة  ، منذ أن فتح اهللا 

كما فعل حممد بن عبد الوهاب بدعوة التوحيد ، اآلن ما يف السعودية من يُنكر دعوة التوحيد ، لكن يف البالد 
بية وخالص ، لكن لو كان هناك األخرى ؟ ال يزال األمر يف سوريا ومصر وا وا إىل آخره ، ويكفي أن هذه وها

سنة منتشرة بني أهل العلم ، هذه السنن الفعلية لوجدت العامة ال خيتلفون وال يتناطحون وال يتخاصمون ، لكن 
السبب أنه اآلن مع األسف العلماء أنفسهم منقسمون إىل قسمني ، بالتايل أتباعهم ناس يدعون إىل السنة بدون 

، ناس يقولوا يا أخي ما بدنا نعمل ))من شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ف(( : أي حتفظ ، هكذا السنة 
تشويش ، ما بدنا نعمل تفريق وا وا إىل آخره ، يا أخي شوفوا سبب التفريق ما هو ، سبب التفريق ليست السنة 

يت هي أحسن إىل ، وإمنا هو اجلهل بالسنة ، اجلهل بالسنة إًذا هم عليهم أن ينشروا السنة ، وأن يدعوا الناس بال
تطبيق السنة ، وأنا ال أخالفهم أبدا يف أن يتعاطوا احلكمة يف ذلك ، أما أن حياربوا أهل السنة من أجل املخالفني 
للسنة ؟ ال ، وأنا أقول كلمة حق هنا ، بدل أن نقول ألتباع السنة يعين زيد من أهل العلم ، يرى أنه هذه السنة 

ي نقلته وقد دحضناه دحًضا ، يرى فعال أن هذا من السنة ، لكن جيد أن سنة تسوية الصف ، غري الرأي الذ
هذه السنة تعمل مشاكل وأنا من أعرف الناس ا ، طيب ، فبدل أن ينكر على هؤالء الذين حييبون هذه السنة 

تم السنة ومن خليه ينكر على اجلهلة ، خليه يقول هلم اتقوا اهللا ، هذا الذي يفعله هؤالء هو السنة ، أنتم ما عرف
جهل شيئا عاداه ، وال مانع عندي من الطرف الثاين أنه يلتفتوا ألهل السنة رويًدا رويًدا باهلوينة إىل آخره ، أما 
رأًسا حماربة أهل السنة ألم هم جيدوا الفرقة ، وترك أهل البدعة املخالفني للسنة ، أوردها سعٌد وسعُد مشتمل ما 

  . هكذا يا سعُد تورد اإلبل 
  . شيخنا ، بارك اهللا فيك  :السائل 

  . ...شيخنا تنبيه على قوله اهللا ورسوله أعلم : أبو ليلى 
  . لعلي أخطأت فيها  :السائل 
  .أنا قلت له هذه الكلمة ، ومسجلة يعين  :الشيخ 

  
  .نعم  :الشيخ 
ه يؤخذ به ، يعين أن موضوع أصويل ، موضوع تقرير اهللا كما يسميه بعض األصوليني ، هل ترجحون أن :السائل 

يفعل الصحابة وهم بعيدون عن رسول اهللا شيئا ؛ ألن البعض من يُنكره ، ويقول كنا نقول والقرآن ينزل ، ال 



تؤخذ من هذا احلديث ؛ ألنه لو أخذت منه وحده ، لكان  إقرارًا هلذا األصل ؛ ألم يرون أنه ثبت من أحاديث 
  . يف املسألة أخرى ، وأظن واضح ما يسمى تقرير اهللا 

أي نعم ، أنا ال أعتقد أنه يوجد يف علم األصول مقابل تقرير الرسول تقرير اهللا ، لكن أعتقد أنين أنا  :الشيخ 
والفضل لريب وحده ال شريك له ، أشعت اآلن هذا املعىن ، وهذا ليس من علم األصول ، فجوابًا على هذا 

  السؤال أقول هل حيتج بتقرير الرسول ؟ 
  . ال شك  : السائل
  ال شك ، طيب ، يأيت السؤال ُحيتج بتقرير رب الرسول ؟  :الشيخ 
  . عقلًيا ال شك  :السائل 
  . ...ال ، هذه حيدة يعتربها ملاذا ؟ معليش ، حتمل عقال مش مهم حتمل رأًسا  :الشيخ 
  . أمحل رأيًا ولذلك قلت عقلًيا وال شك  :السائل 
  .  السؤال األول ، يف السؤال األول ما قلت ذلك كويس ، لكن ما قلت كذلك يف  :الشيخ 
  . أعتذر عن حيديت  :السائل 
  أعود ألقول هل حيتج بتقرير الرسول عقلًيا وشرعًيا ؟  ...أحسنت ، جزاك اهللا خري ،  :الشيخ 
  . ال شك  :السائل 
  هل حيتج بتقرير رب الرسول عقليا وشرعًيا ؟  :الشيخ 
  . نعم  :السائل 
هى املوضوع، واجلواب الصحيح من باب أوىل يا أخي أن ُحيتج بتقرير رب الرسول ألنه حنن ما قّومنا انت :الشيخ 

وما قدرنا تقرير الرسول لشيء حق تقديره إال ألنه مدعم من ربه ، فإذا مسألة عرفنا أن رب العاملني أقر ذلك 
لذلك  ال يرد علينا االحتجاج بأنه كنا الشيء ، وشو معىن أقر رب العاملني ؟ يعين ما جاء حبكم ينسخ ذلك ؛ و 

نعزل والقرآن ينزل ، ألننا نقول تقرير الرسول هو حجة ، لكن هذا عمله أو داللته بالعبارة الصحيحة كمفهوم 
مفهوم النص فيه خالف ، اجلمهور حيتجون مبفهوم النص ، احلنفية يقولوا  "منطوق النص حجة باإلمجاع " نص 

ولون حنن حنتج مبفهوم النص ، إال إذا عارض منطوقًا ، أيًضا حنن نقول يف التقرير سواء ال ، اجلمهور أنفسهم يق
  التقرير النبوي ، أو التقرير اإلهلي ، حنن حنتج ذا وبذاك ، إذا مل خيالف نًصا ، واضح ؟ 

  . نعم  :السائل 
ليه السالم وهي هلا صلة وثقى ولذل أنا أتعجب من احلنفية حينما جيادلون يف مسألة وقعت يف عهده ع :الشيخ 



أنت تعرف اخلالف بينهم ، بني احلنفية  "اهللا أكرب اهللا أكرب " مبا سبق من الكالم حول الرتاص يف الصف 
والشافعية يف كثري من املسائل منها مثال خروج الدم ، هل ينقض الوضوء أم ال ؟ منها مثال صالة املفرتض وراء 

الشافعية يأتون بأدلة صحيحة وثابتة ، لكن األحناف جياوبون عليها يقولوا ليس  املتنقل ، اجلمهور ويف مقدمتهم
  . ...فيه أن الرسول عليه السالم علم بذلك وأقره 

  . ...حديث معاذ  :السائل 
فأنا ابتدعت اآلن يف العصر احلاضر ، يا مجاعة اتقوا اهللا ، إن   ...آه ، شايف شو يقولوا صالة معاذ  :الشيخ 

ول ما علم ذلك ، وهذا ممكن ، لكن رب الرسول علم ذلك ورب الرسول أقر ذلك ، وما جاء حبكم كان الرس
  . جديد ، ولذلك فإقرار رب العاملني أقل ما يقال فيه مثل إقرر سيد املرسلني ، وهو أقوى بال شك 

فعال فعل يف اليمن يف عهد يناقش أحد دكاترة اجلامعة ذا املوضوع ، فأورد علي مثاال قال لو ثبت أن  :السائل 
  فهل يعترب هذا تقرير ؟  ...الرسول  صلى اهللا عليه وسلم ونقل لنا هكذا افرتض املسألة 

  . نعم ، يُعترب تقرير ما مل خيالف نًصا شرعًيا ، املسألة مفروغ منها  :الشيخ 
  . شيخنا ، قيد املخالفة يوضح املسألة : احلليب 
ا األحناف يفرتضوا مسائلهم مو املثال هذا الفرضية اليت افرتضها هذا اإلنسان راح حتًما ، وبتعرف أنه مل :الشيخ 

  فيها بعيًدا وبعيًدا جًدا ، وأظن أن هذا منطقة حنفي حزور أنا أم ال ؟ 
  ...شننة نعرفها من أخزم :السائل 
يايل ويرتكوا املثال الواقع ، فهم آه ، كويس ، ليش ألنه هؤالء ملا جيادلوا بيأخذوا املثال البعيد البعيد اخل :الشيخ 

الذين يقولون  يف قصة معاذ ما يف اخلرب أن الرسول اطّلع على ما كان يفعله معاذ ، كذلك قصة ذلك الصحايب ، 
الذي قام حارًسا للصحابة وهم نازلون يف الوادي يف تلك املعركة ، وكان هناك مشرك يتتبع آثارهم ، ملا رأى هذا 

رماه باحلربة األوىل والثانية والثالثة ويف كل مرة يضعها يف ساقه ، وتسيل الدماء منه ، يقولوا الصحايب قام يصلي 
أنه ما يف الرسول أنه اطّلع  ...بكل برودة الدم ، يقول األحناف هؤالء مشاخينا وعلمائنا ، بس بدنا حنكي الواقع 

بوية ، هل قائد اجليش خيفي عليه كيف ، يا سبحان اهللا ، الرسول قائد اجليش بغض النظر عن شخصيته الن
أصيب شخص منه ، كان أمره باحلراسة فتخفى عليه ، وجندي من اجلنود هو جابر بن عبد اهللا األنصاري الذي 

القضية حتتاج إنصاف وجترد ، كذلك معاذ بن جبل ليلة يصلي خلف الرسول ! روى هذه احلادثة يعلم ذلك 
من الذي عنده علم ، كمان جابر بن ! وهلم نافلة  الرسول ما عنده علم ويرجع لقومه ويؤمهم ، هي له فريضة 

عبد اهللا وهو الذي روى لنا القصة وأخريًا حنن نتنازل معهم يا مجاعة ، هبوا أن األمر كذلك ، لكن رب الرسول 



قوا اهللا عز أما علم هذا وهذا ؟ اجلواب أي نعم ، هل أنزل حكًما خاًصا يناقض ما وقع ؟ اجلواب ال ، إًذا ات
وجل راح هذا صاحبك ، أين ؟ لليمن ، هذا لو كان عنده فقه ، ما يفرق بني  ما كان يف اليمن أو باملدينة أو 
بالطائف أو يف مكة ، ألن البالد كلها ربنا حميط ا ، وهو الذي ُيشرع األحكام ، ليس فقط للمدينة ، وإمنا 

  . للدنيا كلها ، نعم 
  .ا جزاكم اهللا خري : احلليب 
  وإياكم وصاحبكم يذكرنا أن الوقت انتهى يا أبو ليلى   :الشيخ 
  . شكرًا على هذا البحث الطيب ، وجزاك اهللا خريًا ، وأول مرة نسمع به حقيقة : احلليب 

  . جلسة غزيرة وغنية ، بارك اهللا فيك يا شيخنا  :السائل 
  . شيخنا ، إذا صار تأخري للعشاء فهو من السنة : أبو ليلى 
  . طلعت الفتوى  :الشيخ 

  
  .تأذنون يل باىستمرار  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
إن مل ختن الذاكرة كنت مسعت منكم يف دمشق أنكم ترجحون أن احلج عن الغري ال يصح ، إال من  :السائل 

حديث  يرد. ولٍد ألحد الوالدين ، وفيما أعلم أن أكثر األحاديث اليت وردت سؤال أحيج عن أمه أو عن أبيه 
  . ...واحد وهو حديث شربمة ، فكيف توجهونه حىت 

الذي يف ذاكريت كجزء مما كنت أقوله وال أزال أقوله ، هو كما مسعت باإلضافة وإال تنفيذ وصية من  :الشيخ 
  . أوصى باحلج عنه 

  ولو مل يكن والديه ؟  :السائل 
يا أخي ، فأنا أعجب كيف حيتج به أفاضل  أوصى نعم ، ليس له عالقة بالوالدين ، أما حديث شربمة :الشيخ 

العلماء يف موضوع احلج عن الغري ، ملا جاء يف احلديث أن الرسول مسع رجال يليب يقول لبيك اهللا عن شربمة ، 
قال أخ يل أو قريب يل ، مل أجدهم يدندون حول هذه أو العاطفة ، هل هي للشك أو  )من شبرمة ؟ ( قال 

ن بداهة ؛ ألنه رجل واحد ، إًذا هو شك ، يأيت هنا السؤال ممن جاء الشك أمن للجمع ؟ اجلمع هنا ال ميك
املسئول مباشرة ، أم هو من أحد الرواة ، ممن دونه ؟ يعين عال أو نزل مش مهم ، ال ميكن أن يكون هذا من 

  . نفس املسئول 



  . ألنه يعرف عمن حيج  :السائل 
عليه كما يفعل بعض السائلني  ...اله يكون بضيع على الرسول آه ، يعرف أوال ، بعدين معناه لو ق :الشيخ 

اليوم ، وبشوفنا عم نتصارع ، هو بلف عليه وأنا بلف عليه لصاحله ، لكن هو ما يدري املسكني بيحاول يغرر يب 
حىت أعطيه جواب حسب كيفه ، لكن يا أخي يكتشف أن الرجل القصة مش مثل ما يقول هو ، وأحيانًا يقول 

، هو نفسه يقول هيك ، وهذا خطأ ، املهم فيقينًا أنه هذا الشك من غري املسئول ، طيب ، إًذا حنن هيك أو 
  اآلن بعد هذا التحرير وإمعان النظر يف هذه الرواية ليس عندنا جواب عن هوية احملجوج عنه ، واضح ؟ 

  . نعم  :السائل 
  .ة عامة ألم هنا بعضهم كويس ، فإًذا ال جيوز لنا أن نأخذ من احلديث دالل  :الشيخ 

  
يوردون عبارة مستعملة أنه ترك االستفصال يف موضع احلال ينزل منزلة املقال ، هل أحدكم حافظ  ... :الشيخ 

  املقال ؟ 
  . االستفصال عن احلال يف موقع السؤال ينزل تنزيل املقال  :السائل 
هذا احلديث ، على أن هذه الكلمة أنا يل رأي فيها املهم يعين أم يريدون هذه الكلمة ، بالتعليق على  :الشيخ 

وأنه ال جيوز االستدالل ا دائًما وأبًدا يف غري هذه احلادثة ، ملاذا ؟ ألن ترك الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 
حادثة ما االستفصال ال يعين إفساح اال لكل املعاين اليت تدخل بسبب ترك االستفصال ، الرسول عليه السالم 
ترك االستفصال ؛ ألنه يعلم من السائل أن املسألة حمددة النطاق واحلدود ، فال حاجة للرسول أن يستفصل 
ويستوضح ؛ لذلك استعمال هذه القاعدة يف غري هذا احلديث ينبغي النظر فيها ، وعدم استعماهلا بإطالق ، أما 

هذا احملجوج عنه ميكن أن يكون أبًا كأب اخلتعمية  هنا فال ترد إطالقًا فيما ذكرناه آنًفا بعد هذا يأيت شيء آخر ،
ميكن أن يكون عن موٍص أوصى احلاج هذا الذي كان : ، فحينئٍذ ما فيه حجة يف احلديث ، هذا ثانًيا ، ثالثًا 

يليب عن شربمة بأن حيج عنه ، فإًذا خيرج احلديث عن كونه دليال حبجة البدل بصورة عامة بدون قيد أو شرط ، 
موضوع تنفيذ وصية مشروعة ، كنت أقول هكذا ، مث فيما بعد أوقفين اهللا عز وجل بفضله على  ويدخل يف

روايات يف معجم الطرباين الكبري وغريها ، وإن كنت إىل اآلن مل أطمئن  لصحة إسنادها لكنها على كل حال 
كما يقال اليوم متاًما ، فال قال أيب شايف حينئٍذ توضع النقاط على احلروف   )من شبرمة ( رواية يف هذه القصة 

  . جيوز االستدالل باحلديث مطلًقا 
  . هذه املواضيع ما جندها يف الكتاب واحلمد هللا الذي وفقنا إىل هذا  :السائل 



كأنه يا أستاذي أذكر مرة ، أن احلديث يف طريق خالد احلزام عن أيب قالبة عن ابن عباس ، لكن الراوي : احلليب 
لطرباين مل يوثقه إال ابن حبان وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال اإلسناد كلهم  عنهم وهو شيخ شيخ ا

  .كاجلبال 
  


